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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan studi 

observasional melalui pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan jumlah keseluruhan sampel data berjumlah 81 orang yang telah bersedia 

menjadi subjek penelitian dan telah ditetapkan berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3-6 maret 2019. Yang diawali dengan 

penandatanganan lembar informed consent sebagai bukti kesedian responden untuk 

mengikuti instruksi dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Kemudian dilakukan pemberian kuesioner kepada responden. Kuesioner terdiri dari 

beberapa pertanyaan yang terdiri dari klasifikasi lama penggunaan smartphone dan 

keluhan muskuloskeletal. Selanjutnya dilakukan tes untuk mengetahui data forward 

head posture pada responden. 

A. Karakteristik Sampel 

1. Karakteristik sampel berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

diagram 5.1 sebagai berikut. 
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Diagram 5. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data Primer, 2019 

 

  Berdasarkan diagram 5.1 dari 81 populasi mahasiswa Fakultas ilmu 

kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang menunjukkan responden 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19 orang atau 23% dan perempuan 

berjumlah 62 orang atau 77%. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Data karakteristik responden berdasarkan Usia dapat dilihat pada 

diagram 5.2 sebagai berikut: 

Diagram 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan diagram 5.2 diketahui bahwa dari 81 populasi mahasiswa 

fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang menunjukkan 

10 responden berusia 19 tahun, 34 responden berusia 20 tahun, 32 responden 

berusia 21 tahun, dan 5 responden berusia 22 tahun.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Penggunaan Smartphone 

Distribusi data lama penggunaan smartphone berdasarkan 

interpretasi kuesioner skala penelitian syarifuddinn, dapat dilihat dalam 

diagram 5.3 sebagai berikut. 

 

Diagram 5.3 Distribusi Data Lama Penggunaan Smartphone 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

   Berdasarkan Diagram 5.3 diketahui bahwa dari 81 populasi 

mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

menujukan 20 responden (25%) menggunakan smartphone 3-4 jam per 

hari. 35 responden (44%) menggunakan smartphone 5-6 jam per hari. Dan 

26 responden (31%) menggunakan smartphone  lebih dari 7 jam per hari. 
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4. Karakteristik responden berdasarkan kategori nilai forward head posture 

   Distribusi responden berdasarkan kategori nilai forward head 

posture dapat dilihat pada diagram 5.4 sebagai berikut. 

 

Diagram 5.4 Distribusi Data Berdasarkan Klasifikasi Forward Head Poture 

Sumber: Data Primer, 2019 

 

   Berdasarkan diagram 5.4 diketahui bahwa dari 81 populasi 

mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 69 

responden (85%) mengalami forward head posture atau FHP fase 3. Dan 12 

responden (15%) mengalami abnormal damage atau FHP fase 4.  

5. Karakteristik responden berdasarkan keluhan dan tingkat nyeri otot 

suboccipital. 

  Distribusi keluhan dan tingkat nyeri pada mahasiswa fakultas ilmu 

kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan interpretasi 

kuisioner Nordic Body Map (NBM) dapat dilihat pada diagram 5.5 sebagai 

berikut: 
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Diagram 5.5 Nyeri Otot Suboccipital 

 Sumber : Data Primer, 2019 

 

 Berdasarkan Diagram 5.5 diketahui bahwa dari 81 responden 

mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang 

menunjukkan sebanyak 1 responden tidak mengalami nyeri otot 

suboccipital, 43 responden mengalami nyeri ringan (agak sakit), dan 37 

responden mengalami nyeri sedang (sakit). 

B. Hasil Analisa Data 

1. Uji Normalitas 

 Pada penelitian ini sebuah data diolah dengan menggunakan aplikasi 

software SPSS Statisctics 20. Untuk melihat distribusi data normal atau tidak 

normal maka perlu dilakukan uji normalitas dengan metode kolmogorov-

smirnov, karena jumlah sampel lebih dari 50 orang. Data dinyatakan 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05 dan dinyatakan 

berdistribusi tidak normal jika nilai signifikansi < 0,05. Berikut ini adalah 

hasil uji normalitas. 
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Tabel 5.1 Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Data Penelitian, 2019 

 

 

 

     Kolmogorov-Smirnov: FHP = Forward Head Posture Sig = Signifikansi 

 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 didapatkan nilai signifikansi lama penggunaan 

smartphone yaitu 0,000 (< 0,05) yang berarti data tersebut dinyatakan tidak 

normal,  nilai signifikansi pada nilai FHP adalah 0,000 (<0,05) yang berarti 

data tersebut dinyatakan tidak normal, dan nilai signifikansi nyeri adalah 

0,000 (<0,05) yang berarti data tersebut dinyatakan tidak normal. Jadi, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa disrtibusi data pada penelitian ini adalah tidak 

normal.  

2. Uji Hubungan Lama dan Posisi Forward Head Posture Saat Menggunakan 

Smartphone Terhadap Nyeri Otot Suboccipital. 

   Karena data yang berdistirbusi adalah tidak normal maka, untuk 

menganalisa hubungan lama dan posisi forward head posture saat 

menggunakan smartphone terhadap nyeri otot suboccipital menggunakan uji 

korelasi spearmen. Uji korelasi spearmen adalah uji statistik yang dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan yang dimiliki antar variabel 

dalam penelitian. Pengambilan kesimpulan pada uji ini berdasarkan pada 

nilai signifikansi (0,05). Jika nilai signifikansi < (0,05)  maka H1 diterima 

dan H0 ditolak yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara lama 

dan posisi forward head posture saat menggunakan smartphone dengan 

nyeri otot suboccipital dan apabila nilai signifikansi > (0,05) maka H0 

 Sig 

Lama_penggunaan Smartphone ,000 

Nilai_FHP ,000 

Nyeri otot Subocciptal ,000 
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diterima dan H1 ditolak yang artinya tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara lama dan posisi forward head posture saat menggunakan 

smartphone dengan nyeri otot suboccpital. Hasil analisa dari hubungan lama 

dan posisi forward head posture saat menggunakan smartphone terhadap 

nyeri otot suboccipital adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.2 Hasil Uji Korelasi 

Sumber: Data Primer, 2019 

 

 N 
Sig (2-

tailed) 
P 

Koefisien  

Korelasi 

Hubungan 

Lama 

penggunaan 

Smartphone 

terhadap nyeri 

otot 

suboccipital 

81 0,05 0,032 0,238 

Uji Spearmen: N= Jumlah responden; Sig(2-tailed)= Signifikansi; p= Nilai 

Probabilitas 

 

  Berdasarkan tabel 5.2 hasil analisis hubungan lama penggunaan 

smartphone terhadap nyeri otot suboccipital didapatkan nilai p=0,032, lebih 

kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan lama penggunaan smartphone 

terhadap nyeri otot suboccipital.  

Tabel 5. 3 Hasil Uji Korelasi 

Sumber: Data Primer, 2019 

 

 N 
Sig (2-

tailed) 
P 

Koefisien    

Korelasi 

Hubungan 

forward head 

posture 

terhadap nyeri 

otot 

suboccipital 

81 0,05 0,027 0,246 

Uji Spearmen: N = Jumlah responden; Sig (2-tailed) = Signifikansi; p = Nilai 

Probabilitas 
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  Berdasarkan tabel 5.3 analisis hubungan forward head posture 

terhadap nyeri otot suboccipital didapatkan nilai p=0,027, lebih kecil dari 

nilai signifikansi 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama dan 

posisi forward head posture saat menggunakan smartphone terhadap nyeri 

otot suboccipital. Nilai koefisien korelasi antara lama penggunaan 

smartphone dengan nyeri otot suboccipital adalah 0,238 yang artinya 

memiliki korelasi variabel yaitu sangat lemah, dan  koefisien korelasi antara 

forward head posture dengan nyeri otot suboccipital adalah 0,246 yang 

artinya memiliki korelasi variabel yaitu sangat lemah. 

Tabel 5.4 Interpretasi Koefisien Korelasi (Sarwono, 2009) 

Nilai Koefisien Korelasi Interpretasi 

0 Tidak ada korelasi 

>0 – 0,25 Sangat lemah 

>0,25 – 0,5 Cukup 

>0,5 – 0,75 Kuat 

>0,75 – 0,99 Sangat kuat 

1 Sempurna 

 


